Hole in One Reglement GC Heidemeer
Een hole-in-one betekent dat een golfspeler in één slag de bal vanaf de afslagplaats (tee) in de hole slaat. In
ons clubhuis hangt een pompeblêdbord met de namen van de leden die op Golfclub Heidemeer een hole-in-one
geslagen hebben. Om voor vermelding op dit bord in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:
•

De hole-in-one is geslagen tijdens een Q wedstrijd op golfbaan Heidemeer van minimaal 9 holes die
door de wedstrijdcommissie, of door de wedstrijdleiding van een andere commissie is uitgeschreven.

•

De speler die een hole-in-one slaat, is lid van Heidemeer. De marker is getuige van de geslagen holein-one.

•

Een speler die een hole-in-one maakt, beschikt minimaal over baanpermissie.

•

Vanaf iedere afslagplaats zoals die door de wedstrijdleiding voor de Q wedstrijd is vastgesteld, kan een
hole-in-one worden geslagen. Er gelden geen voorwaarden ten aanzien van een minimale afstand vanaf
de afslagplaats tot de hole.

•

Een hole-in-one geslagen op wintergreens wordt niet als een hole-in-one aangemerkt binnen de context
van dit reglement. De baan kan qualifying zijn als er één wintergreen is per 9 holes.

Procedure:
•
De Q kaart met daarop duidelijk aangegeven bij welke hole de hole-in-one is geslagen, wordt bij de
wedstrijdleiding ingeleverd en is getekend door de speler en de marker.
•

De getekende Qualifying kaart wordt door de wedstrijdleiding naar de wedstrijdcommissie gestuurd.

•

De wedstrijdcommissie controleert of de hole-in-one voldoet aan de voorwaarden zoals die door de club
zijn opgesteld en meldt de uitkomst hiervan aan de speler die de hole-in-one heeft geslagen. Bij
voorkeur binnen 14 dagen nadat de hole-in-one is geslagen.

•

De wedstrijdcommissie zorgt ervoor dat de naam van de speler, het nummer van de hole en de datum
op het pompeblêdbord van golfclub Heidemeer wordt vermeld.

Voor iedere golfer is het slaan van een hole-in-one een bijzondere ervaring en een blijvende herinnering. Wat is
er dan mooier om dit samen met alle spelers na de wedstrijd te vieren en hen een rondje aan te bieden?
Bols Hole-in-one Wall of Fame
De BOLS hole-in-one club kent een Wall of Fame waar spelers zich voor aan kunnen melden die een hole-in-one
hebben geslagen.(voor voorwaarden en procedure zie www.bolsholeinone.nl)
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